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 ٔؼّبْ آيِمسِخ اٌش١د ز. شبزٞ 

 -حفظٗ هللا رؼبٌٝ-

 

 ٚاٌؽالَ ػٍٝ ضؼٛي هللا ٚثؼس:اٌحّس هلل ٚاٌظالح 

فئّْ ِّب ال ٠رزٍف ف١ٗ أً٘ اإلٔظبف أْ اٌؼالِخ األٌجبٟٔ ضحّٗ هللا ِأل اٌس١ٔب ٚشغً 

إٌبغ، ٚؼ١صوط اٌزبض٠د أْ اٌحبٌخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼظط اٌحس٠ث وبٔذ ػٍٝ حبي، ثُ آٌذ 

ب! ًِ  ثؼس األٌجبٟٔ إٌٝ حبي أذطٜ رّب

٠ر١خ ٘بِخ، ِٚحطخ ػ١ٍّخ ال رزىطض، رؽزحك فبٌؼالِخ األٌجبٟٔ ضحّٗ هللا ِطحٍخ ربض

 اٌٛلٛف ػٕس٘ب وث١ًطا.

ِٚٓ طٛض أشغبي إٌبغ ثبٌؼالِخ األٌجبٟٔ فٟ ح١برٗ ٚثؼس ٚفبرٗ ٘صا اٌىُ اٌىج١ط ِٓ 

اٌسضاؼبد ٚاٌّؤٌفبد ػٓ شرظٗ، ٚح١برٗ، ٚرطاثٗ، ٚجٙٛزٖ، ِٕٚٙجٗ اٌؼٍّٟ فٟ 

ش١د ثً رؼساُ٘ إٌٝ ِربٌف١ٗ ِرزٍف اٌفْٕٛ،  ٌُٚ ٠مزظط ٘صا االٔشغبي ػٍٝ ِحجٟ اٌ

 ٚأػسائٗ، ُٚحك ٌٗ أْ ٠زّثً ثمٛي أثٟ اٌط١ت:

!! ُُ  أٔبَ ًِء جفٟٛٔ ػٓ شٛاضز٘ب...٠ٚؽٙط اٌرٍك جّطا٘ب ٠ٚرزظ

ِٚٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ ٌٍجبحث أْ ٠مف ػٍٝ اٌسضاؼبد ٚاٌّؤٌفبد حٛي اٌؼالِخ األٌجبٟٔ 

 ٚجٙٛزٖ ٚرطاثٗ، ألؼجبة:

ٜ أشغبي إٌبغ ثبٌش١د ٚرطاثٗ، ٚ٘ٛ ِب أْ إثطاظ ٘صٖ اٌّؤٌفبد ٠ُج١ِّٓ ِس -1

 ٠ُجطظ ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ فٟ ظِبٔٗ.

أْ وث١طا ِٓ ٘صٖ اٌّؤٌفبد لبِذ ثزمط٠ت جبٔت ِٓ ػٍَٛ اٌش١د ضحّٗ هللا  -2

 ٌطالة اٌؼٍُ ٚاٌجبحث١ٓ.

أْ وث١طا ِٓ ٘صٖ اٌّؤٌفبد حبٌٚذ إثطاظ جٛأت ػ١ٍّخ ٘بِخ ػٕس اٌش١د لس  -3

 ػ ثّجطز اٌمطاءح ٌزطاثٗ.ال رظٙط إال ثبٌسضاؼخ اٌؼ١ٍّخ ١ٌٚ

أْ وث١طا ِٓ ٘صٖ اٌّؤٌفبد ُطِّٕف ٌٍطز ػٍٝ أػساء اٌش١د ٚزػٛرٗ، فٟٙ  -4

 ٔبفؼخ ٌٍّزظسض٠ٓ ٌٍسفبع ػٓ أئّخ اٌؼٍُ.

أْ إثطاظ ٘صٖ اٌّؤٌفبد ٚلب٠خ ٌٍجبحث ِٓ اٌزىطاض ٚاإلػبزح، فمس ٠شطع  -5

١ٌف ثؼغ اٌجبحث١ٓ فٟ رأ١ٌف وزبة ػٓ األٌجبٟٔ، ثُ ٠فبجأ ثأٔٗ لس رُ اٌزأ

 ِٓ لجً فٟ ٔفػ اٌّٛػٛع.
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إٌٝ غ١ط شٌه ِٓ فٛائس ػ١ٍّخ ٘بِخ ٟ٘ ِب زفؼذ أذٟ اٌفبػً  طبحت اٌُرٍك اٌطف١غ 

ٌٍؼٕب٠خ ثئػساز ثجذ ػٍّٟ ٌٍّؤٌفبد ٚاٌسضاؼبد اٌزٟ   -حفظٗ هللا-أثب جّؼخ اٌطاؼجٟ 

 رسٚض فٟ فٍه اٌؼالِخ األٌجبٟٔ ضحّٗ هللا.

ضؼً ٌٟ ٘صا اٌثجذ إٌبفغ ٌٍٕظط ف١ٗ، ٚإثساء ٕٗ ثأذ١ٗ وبرت ٘صٖ اٌؽطٛض أِٚٓ ُحؽٓ ظ

  اٌطأٞ ف١ٗ،  ٚ٘صا ذالطخ ضأ٠ٟ اٌمبطط:

إػساز ثجذ ثبٌّؤٌفبد حٛي اٌؼالِخ األٌجبٟٔ ضحّٗ هللا ٌٗ أ١ّ٘خ ػ١ٍّخ  -1

ف١ّب ٚلفذ  -وجطٜ وّب لسِٕبٖ، ٚجٙس أذٟ أثٟ جّؼخ اٌطاؼجٟ ٘صا 

لسَ ٌٍجبحث١ٓ ٘ٛ أٚؼغ ثجذ إٌٝ ا٢ْ فٟ ثبثٗ، ٠ٚىْٛ ثٙصا لس  -ػ١ٍٗ 

ذسِخ وج١طح، فجعاٖ هللا ذ١طا ػٍٝ ٘صٖ اإلػبفخ اٌؼ١ٍّخ اٌٙبِخ اٌّجبضوخ 

 فٟ ثبثٙب.

رمؽ١ُ اٌثجذ ػٍٝ اٌّٛاػ١غ اٌؼ١ٍّخ وّب الزطحٗ ػ١ٍٗ أذٛٔب اإلؼحبلٟ  -2

 حفظٗ هللا أػبف ٌٍثجذ ضٚٔمب ٚجّبال.

رطر١ت األؼّبء رحذ وً ِٛػٛع ػٍٝ حطٚف اٌّؼجُ وّب فؼً ُِٙ  -3

 اٌٛطٛي إٌٝ اٌؼٕٛاْ ٌٍجبحث١ٓ.ٌز١ؽ١ط 

ذّظض اٌجبحث فظال ِؽزمال فٟ اٌىزبة ػٓ جٙٛز فؼ١ٍخ اٌش١د ػٍٟ  -4

حؽٓ اٌحٍجٟ حفظٗ هللا  اٌىث١طح حٛي اٌؼالِخ األٌجبٟٔ، ٚ٘صا ف١ٗ 

ٓ أجطٜ ٌٍسفبع ػٓ اٌش١د ٚزػٛرٗ فٟ  َِ ػطفبْ ثج١ًّ أحس أشٙط 

ي اٌش١د ح١برٗ ٚثؼس ٚفبرٗ،  ٠ٚز١ّع إٔزبج اٌش١د ػٍٟ اٌحٍجٟ حٛ

األٌجبٟٔ ػٓ غ١طٖ فٟ أٔٗ إٔزبج ٌز١ٍّص لط٠ت جبٌػ ٚذبٌؾ ٚػب٠ٓ 

ٓ ٌُ ٠ٛفك إٌٝ  َِ ٚؼّغ ٚضأٜ، ٚ٘صا ِٓ اٌّؽٍّّبد اٌزٟ  ال ٠ٕىط٘ب إال 

 اإلٔظبف.

ارؽُ اٌىبرت ثبألِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ٟٚ٘ ضأغ ِبي أٞ ثبحث ٠ط٠س أْ ٠جبضن  -5

ٗ اؼزفبز ِٓ هللا ٌٗ فٟ جٙٛزٖ، فّٕض اٌجبحث فٟ ِمسِخ اٌىزبة ػٍٝ أٔ

جٙٛز ثؼغ اإلذٛح  ِّٓ ؽطق ٘صا اٌجبة، وظبحجٕب اٌحج١ت أثٟ 

 ِؼب٠ٚخ اٌج١طٚرٟ، ٚغ١طٖ.

ث١َّٓ اٌجبحث ِٕٙجٗ فٟ جّغ ٘صا اٌثجذ ٚلس جّغ ف١ٗ ث١ٓ اٌّؼب٠ٕخ   -6

اٌّجبشطح ٌٍىزت فٟ ثؼغ اٌّىزجبد اٌىج١طح، ٚث١ٓ االؼزفبزح ِٓ جٙٛز 

بد ِٚب ف١ٙب ِٓ فٛائس، ِٓ رمسِٗ، ٚث١ٓ االؼزفبزح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛ

 ٟٚ٘ ِٕٙج١خ ِٛفّمخ فٟ اٌجّغ.

ث١ََّٓ اٌجبحث أٔٗ فٟ ِزبثؼخ ِؽزّطح  ألٞ جس٠س ٠مف ػ١ٍٗ، إلػبفزٗ  -7

 ٌٍثجذ، ٚ٘صا  ُِٙ ٚ٘ٛ ِظساق لٛي األٌجبٟٔ: اٌؼٍُ ال ٠مجً اٌجّٛز.
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 ٌٚصٌه وٍٗ أضجٛ أْ ٠زمجًّ هللا رؼبٌٝ ٘صا اٌجٙس اٌّجبضن ِٓ أذٟ اٌىبرت اٌىط٠ُ، ٚأْ

 ٠جؼٍٗ فٟ ١ِعاْ حؽٕبرٗ ٠َٛ ٠ٍمبٖ.

 ٚأذزُ وٍّزٟ ثّالحظبد الثس ِٕٙب:

وٕذ أرّٕٝ أْ أضاجغ ٘صا اٌثجذ فٟ ِىزجزٟ اٌشرظ١خ ٚألبثٍٗ ػٍٝ  -1

ِب ػٕسٞ ِٓ وزت حٛي اٌش١د األٌجبٟٔ ٌؼٍٟ أثطٞ اٌثجذ ثجؼغ 

اٌؼٕب٠ٚٓ ، ٌٚىٕٕٟ ثؼ١س حب١ٌب ػٓ ِىزجزٟ ٌجؼغ اٌظطٚف، فٍؼً 

جال، ٚلس ؼجٍذ ِٓ شاوطرٟ ؼجؼخ ػٕب٠ٚٓ ِّٙخ هللا ١ُ٠ؽط شٌه ِؽزم

إلػبفزٙب فٟ اٌثجذ ؼأػ١فٙب ٌٍؼٕب٠ٚٓ األذطٜ اٌزٟ ألف ػ١ٍٙب فٟ 

 ِىزجزٟ ثُ أزفؼٙب ٌألخ اٌىبرت إلػبفزٙب فٟ إٌشطاد اٌزب١ٌخ ٌؼٍّٗ.

٘صا اٌثجذ اٌّجبضن ٘ٛ أٚؼغ ِب ٘ٛ ِٛجٛز ث١ٓ أ٠س٠ٕب حب١ٌب، ٌٚىٕٗ   -2

أْ اٌىزت حٛي األٌجبٟٔ  وأٞ جٙس ثشطٞ ِؼطع ٌٍٕمض ذبطخ

وث١طح جساً، ٚلس ؽجؼذ فٟ أظِٕخ ٚأِبوٓ ِرزٍفخ،  ِٕٚٙب ِب اشزٙط 

ِٕٚٙب ِب ٌُ ٠شزٙط، ٚؼ١ؼًّ اٌىبرت اٌىط٠ُ ػٍٝ إثطائٗ ثجس٠س ِب 

٠مف ػ١ٍٗ، ٚاٌّطجٛ ِٓ اٌجبحث١ٓ اٌىطاَ إثطاء اٌثجذ ثأٞ ػٕٛاْ 

 فبد اٌجبحث اٌىط٠ُ.

ال ٌز١١ّع اٌىزت اٌّطجٛػخ أضٜ أٔٗ ٌٛ ٔشؾ اٌجبحث اٌىط٠ُ ِؽزمج -3

ِٓ اٌزٟ ٌُ رطجغ ، ثُ ث١بْ اٌجٙخ اٌزٟ ؽجؼذ اٌىزت اٌّطجٛػخ، 

فئْ ٘صا ؼ١ىْٛ ػّالً رٛث١م١ب ِّٙب ؼ١ؼبػف ِٓ أ١ّ٘خ اٌثجذ، 

 ١ُ٠ٚؽط ػٍٝ اٌجبحث١ٓ اٌٛطٛي ٌٍىزت.

 

 ٘صا ٚهللا أػٍُ، ٚأؼأي هللا أْ ٠طظلٕب ٚاٌىبرت ٚج١ّغ اٌّؽ١ٍّٓ اإلذالص ٚاٌمجٛي.

 

 ٚوزت

 شبزٞ ثٓ ِحّس ثٓ ؼبٌُ إٌؼّبْ
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

َْٔؽددزَْغفُِطُٖ إْ  َٚ َْٔؽددزَِؼ١ُُٕٗ  َٚ ددُسُٖ  َّ ِ َْٔح ددُس هلِلَّ ّْ ٌَْح ْٓ  ،ا دد ِِ َٚ ْٔفُِؽددَٕب  ْٓ ُشددُطِٚض أَ دد ِِ  ِ َُٔؼددُٛش ثِددبهللَّ َٚ
 ُ ِٖ هللاَّ ِْٙس َ٠ ْٓ َِ بٌَِٕب  َّ ًْ  َؼ١ِّئَبِد أَْػ ْٓ ٠ُْؼٍِ َِ َٚ  ٌَُٗ ًَّ ِؼ ُِ ْْ ال إٌَِدَٗ إاِل  فاَل  أَْشدَُٙس أَ َٚ َٞ ٌَدُٗ  فاَل َ٘دبِز

َضُؼٌُُٛٗ  َٚ ًسا َػْجُسُٖ  َّّ َح ُِ  َّْ أَ َٚ ْحَسُٖ ال َشِط٠َه ٌَُٗ  َٚ  ُ  .هللاَّ

 

َ َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن(() قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ ( 

 [ 102]آل عمران: 

ُكْم الَِّذي َذلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَذلََق ِمْنَها َزْوَجَهاا َوَبا َّ ) قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ (

َ َكااَن َعلَاٌْ  َ الَّاِذي َتَتَسااَءلُوَن ِباِه َواألَْرَحااَم إِنَّ هللاَّ قُاوا هللاَّ ُكْم ِمْنُهَما ِرَجاالً َكِثٌراً َوِنَساًء َواتَّ

  [1( ]النساء:(َرِقٌباً 

ْ ِفاْر ) ٌَ ٌُْحالِْك لَُكاْم أَْعَماالَُكْم َو َ َوقُولُاوا َقاْوالً َساِدٌداً ص  قُاوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ (

َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِظٌماً  ٌُِطْع هللاَّ  [.  01و 00]األحزاب: ((لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن 

 أما بعد:

وشار  -حلى هللا علٌه وسالم-ق الحدٌ  كتاب هللا وأحسن الهدي هدي محمد فإن أحد

 األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة فً النار.

 أما بعد:

فااال ٌذفااى علااى المشاات لٌن بااالعلم الشاارٌا أهمٌااة كتااب الشااٌد العالمااة اإلمااام محمااد 

ا ذا الكبٌاار فااً تجدٌااد الاادٌن فااً هااوأثرهاا -رحمااه هللا تعااالى-ناحاار الاادٌن األلبااانً 

ا العحر بشهادة أهل العلم، فها هاو العالماة ذكاتبها كان من مجددي ه أن إذالعحر، 

هللا ٌبعاا   إنساا ل عاان حاادٌ : ) إذٌحاافه بالمجاادد،  -رحمااه هللا-عباادالعزٌز باان باااز 

ا القارن  ذمان مجادد ها :ه األمة على رأس كل م ة سنة من ٌجدد لها دٌنهاا( فسا لذله

 وهللا أعلم(. ،ا العحر فً ظنًذفقال:)الشٌد محمد ناحر الدٌن األلبانً هو مجدد ه

وكااان للشااٌد تمٌااز ملحااوظ فااً علاام الحاادٌ  الااذي باارز فٌااه، وجاادد معالمااه فااً هااذا 

 العحر، وال غنى للمشت ل فً علم الحدٌ  عن مإلفاته وتحقٌقاته رحمه هللا.
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مان علماه  نحباوه والمساتفٌدوما فٌاه أحبك الشاٌد معروفاا فاً أرجااء العاالم، وألَّاو

الكثٌر من الدراسات والكتب تربو علاى ماا تً عناوان
1

، وماا زالات الدراساات قا ماة 

 فً علم الشٌد وشذحٌته رحمه هللا. 

أتتبعها مناذ سانتٌن وأقٌادها عنادي  وجعلتُ فعزمت على جمع عناوٌن هذه الدراسات، 

 فً أوراق، وهذه ذالحة الطرٌقة التً اتبعتها:

 البداٌة قمت بتدوٌن الكتب الموجودة فً مكتبة شٌذً  فً -1

 .-حفظه هللا تعالى-الفاضل أبو راشد الراسبً 

 ثم قٌدت الكتب التً معً فً مكتبتً الح ٌرة. -2

 قٌدت الكتب المذكورة فً الكتب التً معً. -3

قٌدت كل الكتب التً ذكرها الشمرانً فً كتابه "الثبت" -4
2 

التاً ذكرهاا  -حفظاه هللا-قٌدت كل مإلفات الشٌد علاً حسان الحلباً األثاري  -5

 طلحه فً إثبات التلمذة. أبًعلً محمد أبو هنٌة فً ترجمته للشٌد، وكتاب 

بكتاباة مقاال فاً هاذا الموضاو  وقاد  -وفقه هللا-قام األخ أبو معاوٌة البٌروتً  -6

 أجاد وأفاد، فقٌدت كل الدراسات التً ذكرها.

مكتبااة دار النحااٌحة بالمدٌنااة المنااورة، وتتبعاات كاال الدراسااات  ذهباات إلااى -0

 المتوفرة فٌها، وأتابعها باستمرار فهً مكتبة عامرة بالكتب.

بحثت فً عالم االنترنت عن الدراساات والكتاب، ذاحاة ملتقاى أهال الحادٌ   -8

 وشبكة اآللوكة وقٌدت المذكور فٌها.

 تتبعت الدراسات الموجودة فً موقع الشٌد الرسمً. -9

 قٌدت الدراسات والكتب الموجودة فً منتدٌات كل السلفٌٌن.-10

   -وفقه هللا- اإلسحاقًوكانت القا مة عندي عشوا ٌة، فؤقترح األخ محمد 

 أن اجعلها فً أقسام، وراجع القا مة وأعطانً ملحوظات علٌها جزاه هللا ذٌرا.

 لٌراجعها. -هللاحفظه -وعندما انتهٌت من القا مة أرسلتها للشٌد شادي آل نعمان 

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الحالحات

 -عفا هللا عنه-أبو جمعه الراسبً 

 بالمدٌنة المنورة 1436/رجب/ 28

                                                           
1
 ( كتاب224بل ت عندي فً هذا الثبت ) 
2
 نً الواقع فً ثبت الشمرانً"والثبت فٌه م الطات وأذطاء كثٌرة كما قال الشٌد علً الحلبً وله كتاب فً نقد الثبت "رد العنت العا 
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 :-رحمه هللا–صأوال/ فً سٌرته 

 محمد حالك المنجد.، أحدا  مثٌرة فً حٌاة العالمة األلبانً -1

 محمد بٌومً.األلبانً،  اإلمام -2

 -ٌسر هللا نشرها-اإلمام األلبانً/ دكتوراه فً جامعة كالٌكوت بالهند، زكً حالحً  -3

 عبدالعزٌز السدحان.األلبانً دروس ومواقا وعبر،  اإلمام -4

 سلٌم عٌد الهاللً.أهل السنة والجماعة،  اإلمام األلبانً شٌد اإلسالم وإمام -5

 ٌن األلبانً، عمر أبو بكر.اإلمام المجدد العالمة المحد  محمد ناحر الد -6

 الثمر الدانً ترجمة مذتحرة عن حٌاة األلبانً، حسٌن جمعه حسن. -0

 الشٌد األلبانً، مساعد السدٌرة. -8

 محمد حسن آل الشٌد.وثناء العلماء علٌه، العالمة األلبانً حٌاته ومنهجه ومإلفاته  -9

 عبدالحكٌم الشحً.وعبر، األلبانً دروس ومواقا  القبس المعطر من كتاب اإلمام -10

 علً ذشان.ة موجزة لفضٌلة الشٌد األلبانً، ترجم -11

 حٌاة األلبانً، لمحمد إبراهٌم الشٌبانً. -12

 عحام موسى هادي.المة األلبانً رحمه هللا بقلمه، حٌاة الع -13

 عاحم القرٌوتً.ٌرة ناحر الدٌن والسنة المطهرة، سوانك عطرة من س -14

 ن حٌاة اإلمام محمد ناحر الدٌن األلبانً.حفحات بٌضاء م -15

 حفحات مشرقة من حٌاة شٌذنا األلبانً ودوره فً الدفا  عن الحدٌ  -16

 النبوي وتؤحٌل المنهج السلفً، إبراهٌم ذلٌل الهاشمً.

 حوت العرب تسؤل ومحد  الشام ٌجٌب. -10

 محمد المجذوب.علماء ومفكرون عرفتهم،  -18

 عاحم القرٌوتً.ة من أ مة الهدى ومحابٌك الدجى، كوكب -19

 سمٌر الزهٌري.المة محمد ناحر الدٌن األلبانً، محد  العحر الع -20

 عحام موسى هادي.محد  العحر كما عرفته،  -21

 ، إبراهٌم العلً.د ناحر الدٌن األلبانً محد  العحرمحم -22
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 مذتحر حٌاة األلبانً، إبراهٌم الهاشمً. -23

 محمد حسن آل الشٌد.مواقا وعبر للعالمة األلبانً،  -24

 لبانً ٌروٌها بنفسه رحمه هللا، محمد حامد.مواقا وعبر من حٌاة العالمة األ -25

 

 صثانٌا/ دراسات العقٌدة والمنهج:

 أس لة وأجوبة فً الحدٌ  عن الدولة اإلسالمٌة وحكم  -1

 ، تعلٌق الشٌد عبدهللا الموحلً.العملٌات الفدا ٌة

 اإلمام األلبانً وجماعة التبلٌغ، الشٌد مشهور حسن آل سلمان. -2

 -ٌسر هللا إتمامها-اإلمام األلبانً وجماعة اإلذوان، للشٌد مشهور آل سلمان  -3

 -ٌسر هللا إتمامها-اإلمام األلبانً وحزب التحرٌر، للشٌد مشهور آل سلمان  -4

 م أبو شادي.االذتٌارات العقا دٌة لإلمام األلبانً، إبراهٌ -5

 اإلٌضاح والبٌان لمسؤلة الحكم بما أنزل الرحمن لأللبانً، العبد سلٌمان رٌحان. -6

 ، عحام موسى هاديالدعوة السلفٌة أهدافها وموقفها من المذالفٌن لها -0

 القواعد العلمٌة من دروس وكتب العالمة األلبانً، محمد سرور شعبان. -8

 الدٌن األلبانً، عمرو عبدالمنعم سلٌم.المنهج السلفً عند الشٌد ناحر  -9

 الشٌد األلبانً ومنهجه فً تقرٌر مسا ل االعتقاد، محمد سرور شعبان. -10

 مجلدات، الشٌد شادي آل نعمان. 9جامع ترا  العالمة األلبانً فً العقٌدة/ -11

 جامع ترا  العالمة األلبانً فً المنهج واألحدا  الكبرى -12

 شادي آل نعمان. مجلد، الشٌد 12/      

 جهود اإلمام األلبانً فً تقرٌر توحٌد العبادة، ولٌد سٌا النحر. -13

 جهود اإلمام األلبانً فً محاربة الرافضة وتفنٌد أباطٌلهم، أبو طلحة عمر إبراهٌم. -14

 جهود اإلمام األلبانً فً بٌان عقٌدة السلا فً اإلٌمان، أحمد الجبوري. -15

 -ٌسر هللا إتمامها-عقٌدة اإلمام األلبانً، للشٌد مشهور آل سلمان  -16

 معالم المنهج السلفً فً الت ٌٌر لإلمام الربانً محمد ناحر الدٌن األلبانً، سلٌم الهاللً. -10
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 الهاشمً وسامً أحمد ذٌاط. من جهود العالمة األلبانً فً نحك جماعة التكفٌر، إبراهٌم -18

 لبانً فً مسا ل التبدٌع والتعامل مع المذالفٌن، محمد حا  عٌسى.منهج العالمة األ -19

 منهج العالمة محمد ناحر الدٌن األلبانً فً التعامل مع المذالفٌن، هادي عحام الدٌن. -20

 

 :-رحمه هللا-  صثالثا/ دراسات فً تراجعاته

 اإلعالم بآذر أحكام األلبانً اإلمام، محمد كمال ذالد السٌوطً. -1

 التنبٌهات الملٌحة على ما تراجع عنه العالمة األلبانً من األحادٌ   -2

 عبدالباسط ٌوسا ال رٌب.أو الضعٌفة،  الححٌحة

 .الحايحادي بن سالم ، النحٌحة فً بٌان األحادٌ  التً تراجع عنها األلبانً فً الححٌحة -3

 تراجعات الشٌد األلبانً/ من ذالل موقع الدرر السنٌة. -4

 تراجع العالمة األلبانً فٌما نص علٌه تححٌحا وتضعٌفا وٌلٌه  -5

 محمد حسن آل الشٌد.لم ٌنص علٌه/مجلدٌن،  تراجعه فٌما

 مذتحر فً األحادٌ  التً تراجع العالمة األلبانً عن تححٌحها أو العكس، مع  -6

 والتحوٌبات التً نبه إلٌها فً كتبه وتحقٌقاته، محمد أبو عمر.بعض التنبٌهات 

 .اإلمام األلبانً أحكام بآذر اإلعالم مذتحر كتاب -0

 حدٌ  مما تراجع عنها العالمة األلبانً فً كتبه، عودة حسن عودة. 500 -8

 

 / الدراسات الحدٌثٌة:رابعاص

 محمد الرملً.ألربعة الموضوعة بحكم األلبانً، أحادٌ  السنن ا -1

 األحادٌ  الموضوعة فً السنن الثالثة ومسند أحمد والمشكاة بحكم األلبانً، محمد قاسم. -2

 ٌحٌى زكرٌا غالم.بانً ومنهج المتقدمٌن فً الحدٌ ، األل -3

 سلٌم عٌد الهاللً وآذرٌن.ذرجها الشٌد األلبانً فً كتبه،  الجامع المفهرس لألحادٌ  التً -4

 فً الفوا د الحدٌثٌة للعالمة األلبانً، عحام موسى هادي.الروض الدانً  -5

 السلسلة الححٌحة مجردة ومرتبة على األبواب الفقهٌة، للشٌد مشهور آل سلمان. -6
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 السلسلة الضعٌفة مجردة ومرتبة على األبواب الفقهٌة، للشٌد مشهور آل سلمان. -0

 األحمد.محمد رٌاض المجموعة فً األحادٌ  الموضوعة، الفرا د  -8

 النحٌحة فً تهذٌب السلسلة الححٌحة، عبدالفتاح محمود سرور. -9

 أبً الحسن آل الشٌد.ألذكار للعالمة المحد  األلبانً، جامع ححٌك ا -10

 جامع األحادٌ  واآلثار التً ذرجها وحكم علٌها الشٌد األلبانً  -11

 ()لم ٌتم أحمد آل عبداللطٌا.فً جمٌع كتبه، 

 فواز محمد رشٌد الجزا ري.عالمة األلبانً على فتك الباري، جمع تعقبات ال -12

 جهود الشٌد األلبانً فً الحدٌ  رواٌة ودراٌة، عبدالرحمن العٌزري. -13

 لدكتور ذالد علً.أللبانً فً ذدمة السنة المطهرة، اجهود الشٌد ا -14

 أبو الفضل.ححٌك األدعٌة واألذكار المنتذبة من كتب العالمة األلبانً، المبارك  -15

 ححٌك األحادٌ  القدسٌة من الححٌحٌن وكتب األلبانً، سعد عبدال فار علً. -16

 علوم الحدٌ  للشٌد األلبانً، عحام موسى هادي. -10

 علوي السقاا.رجم لهم األلبانً فً السلسلتٌن، فهارس الرجال الذٌن ت -18

 عحام هادي.لححٌحٌن، من األحادٌ  على شرط ا مجمع البحرٌن فٌما حححه األلبانً -19

 الحسن آل الشٌد. أبومذتحر جامع ححٌك األذكار،  -20

 معجم أسامً الرواة الذٌن ترجم لهم العالمة األلبانً جرحا  -21

 أحمد شكوكانً وحالك اللحام.وتعدٌال،  

 منتهى األمانً بفوا د محطلك الحدٌ  للمحد  األلبانً، أحمد سلٌمان أٌوب. -22

 فً التذرٌج وبٌان الحنعة الحدٌثٌة فٌه، محمد أحمد عوٌس. منهج األلبانً -23

 منهج الشٌد األلبانً فً تقوٌة األحادٌ  النبوٌة، شادي التمٌمً. -24

 منهج الشٌد األلبانً فً التححٌك والتضعٌا، عا شة غرابلً. -25

  وتسٌٌر منهج الشٌد األلبانً فً التححٌك والتضعٌا  -26

 حمد العرٌس.، مالوحول إلى الححٌك    

  محمد أبو عبده.النبوٌة،  منهج الشٌد األلبانً فً تعلٌل األحادٌ  -20



 

11 

 مجلدات. 6/موسوعة اإلمام األلبانً الححٌحة، حمزة أحمد الزٌن  -28

 نظم الفرا د مما فً سلسلتً األلبانً من فوا د/ مجلدٌن. -29

 

 :/ دراسات فً إرواء ال لٌلذامساص

 إرواء ال لٌل، نحار ذالد العجمً. إتحاا النبٌل فً فوا د -1

 العٌنٌن.  لٌل والرد على مستدرك التعلٌل، أبًإقامة الدلٌل على علو رتبة إرواء ال -2

 متعب السلمً.  واآلثار فً كتاب منار السبٌل، اإلكلٌل فً تذرٌج ما لم ٌذر  من األحادٌ -3

 عبدالعزٌز الطرٌفً.فً إرواء ال لٌل، التحجٌل فً تذرٌج ما لم ٌذر  من األحادٌ  واآلثار  -4

 حالك آل الشٌد.ما فات تذرٌجه من إرواء ال لٌل، العالمة التكمٌل ل -5

 طالب محمود.تٌب أحادٌ  وآثار إرواء ال لٌل، الدلٌل تر -6

 عبدالمنان الراسد الباكستانً.فوا د حدٌثٌة من إرواء ال لٌل،  الزنجبٌل فً -0

 عبدهللا عبود باحمران/ ضمن مقدمة الجزء الثانً ل، الرد على مستدرك التعلٌ -8

 تعرٌا أولً النهى واألحالم(.) من كتابه

 الرواة الذٌن ترجم لهم العالمة األلبانً من إرواء ال لٌل ومقارنة بؤحكام ابن حجر،  -9

 الفوا د الفقهٌة والحدٌثٌة، أبو أنس ماجد البنكانً. وٌلٌه

 أبً العٌنٌن.ن/رد على مستدرك التعلٌل،   الحسالقول الحسن فً الحدٌ -10

 تقٌٌد وإٌضاح على التكمٌل لما فات تذرٌجه من إرواء ال لٌل/ -11

 مقالة باآللوكة، لساعد غازي.

 ذالحة ارواء ال لٌل، وضعه الشٌد محمد عٌد عباسً فً حاشٌة تحقٌقه لمنار السبٌل. -12

 رد الجمٌل فً الذب عن إرواء ال لٌل، عبدهللا العبٌالن. -13

 سلسلة مناقشة أحادٌ  مستدرك التعلٌل/ بمنتدى المحجة، أبو طارق النهدي. -14

 هداٌة فً الجمع بٌن إرواء ال لٌل والتكمٌل والتحجٌل ومنار  -15

 السبٌل/ منشور فً عدة مواقع.

 



 

12 

 صسادسا/ الدراسات الفقهٌة:

 -ٌسر هللا إتمامها–اذتٌارات األلبانً الفقهٌة وأدلته، عحام موسى هادي  -1

 اذتٌارات الشٌد األلبانً وتحقٌقاته، الشٌد بكر ابو زٌد. -2

 بانً الفقهٌة فً العبادات، الشرٌا الحسنً.آراء األل -3

 آراء األلبانً الفقهٌة فً المعامالت، ذالد المشعان. -4

 إرشاد القاحً والدانً إلى فقه األلبانً، نظٌر رمضان حجً. -5

 أساس البانً فً ترا  األلبانً/ فقه األلبانً سإال وجواب، أحمد نحر هللا حبري. -6

 بانً من ذالل كتاب حفة حالة النبً، هند أكنً.االذتٌارات الفقهٌة لألل -0

 االذتٌارات الفقهٌة لإلمام األلبانً، إبراهٌم أبو شادي. -8

 الحا ز على االذتٌارات الفقهٌة لإلمام األلبانً فً كتاب الجنا ز، عبدالحكٌم الشحً. -9

 الفقهٌات المنٌفة من سلسلة األحادٌ  الضعٌفة، عبدالحكٌم الشحً. -10

 المسا ل الفقهٌة على حفة حالة النبً لأللبانً، عبدهللا حسٌن بانجوه الشبوي. بعض -11

 تراجعات العالمة األلبانً الفقهٌة، محطفى حسان عٌشوش. -12

 مجلدات. 4ترتٌب أحادٌ  ححٌك الجامع الح ٌر على األبواب الفقهٌة/ -13

 هادي.ترتٌب ححٌك الجامع الح ٌر على األبواب الفقهٌة، عحام موسى  -14

 توجٌه الساري لالذتٌارات الفقهٌة للشٌد األلبانً، محمود راشد. -15

 شادي آل نعمان.الشٌد ، امجلد 18جامع ترا  األلبانً فً الفقه/ -16

 إسحاق العراقً. اٌة المعانً فً فقه األلبانً، أبوغ -10

 منهج الشٌد األلبانً الفقهً/ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. -18

 فً الدفا  عن الشٌد: صسابعا/

 إتحاا األنام بدفع تهمة اإلرجاء عن األلبانً اإلمام، العبد سلٌمان رٌحان. -1

 إتحاا أهل الفضل واإلنحاا بنقض كتاب دفع شبه التشبٌه -2

 سلٌمان ناحر العلوان.السقاا،  وتعلٌقات    

 إحكام الحدٌد على محمود سعٌد، عبدالفتاح محمود سرور. -3
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 .البركان ورد الظلم والبهتان والذلط فً مسا ل اإلٌمانإذماد  -4

 -ٌسر هللا إتمامها-اإلمام األلبانً المفترى علٌه، سلٌم الهاللً  -5

 اإلمام األلبانً وموقفه من اإلرجاء، عبدالعزٌز الرٌس. -6

 االنتحار للحق وأهل العلم الكبار، والرد على من  -0

 بو العٌنٌن.رمى الشٌد األلبانً بالتساهل، أ    

 التفنٌد لكتاب الترشٌد، وهو تعزٌز الرد على من رمى الشٌد  -8

 األلبانً بالتساهل، أبً العٌنٌن.    

 التوفٌق الربانً فً الذب عن العالمة األلبانً، عبدهللا فهد الذلٌفً. -9

 الثمر الدانً فً الذب عن األلبانً، أبو إسحاق الحوٌنً. -10

 عبدالعزٌز الب دادي.الدفا  عن األلبانً،  -11

 طارق عوض هللا.الجانً المتعدي على األلبانً،  دالر -12

 علً رضا المدنً.جهل على األلبانً وأساء األدب،  الرد على من -13

 الفتك الربانً فً الدفا  عن الشٌد محمد ناحر الدٌن األلبانً، أحمد ٌحٌى النجمً. -14

 أبً العٌنٌن.ات حول االحتجا  بالحدٌ  الحسن، شا شبهالقول الحسن فً ك -15

 سلٌمان ناحر العلوان.الحورة لرب العالمٌن،  القول المبٌن فً إثبات -16

 سلٌمان ناحر العلوان.الكشاا عن ضالالت حسن السقاا،  -10

 .ذالد العنبريالمحدثٌن،  افتراءات السقاا األثٌم عن األلبانً شٌد -18

  ، لشٌذً المربً إبراهٌم عامر الرحٌلً.دَ حْ   من قول المرج ة المُ دِّ حَ المُ تبر ة اإلمام  -19

 تعرٌا أولً النهى واألحالم بما فً تعرٌا محمود سعٌد  -20

 عبدهللا أحمد باحمران.األذطاء واألوهام،  ممدوح من 

 ولٌد محطفى المحري.األلبانً، دحض االفتراءات العشر عن  -21

 سمٌر الزهٌري.األنحاري،  الذب عن األلبانً والرد على إسماعٌلفتك الباري فً  -22

 قد تجاوزت الحد/ دفا  الشٌد عبدالسالم البرجس عن األلبانً. -23

 عبدالرزاق ذلٌفة.الدفا  عن علم األمة األلبانً،  كلمة حق فً -24
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 عمرو عبدالمنعم سلٌم.بانً فحسب بل دفاعا عن السلفٌة، ال دفاعا عن األل -25

 عبدهللا عبود.ما هكذا الحقٌقة ٌا أبا رحٌم،  -26

 باسم الجوابرة.األلبانً ودعوته وتالمذته،  ماذا ٌنقمون من اإلمام -20

 سمٌر أمٌن الزهٌري.وقفات مع النظرات،  -28

 

 صثامنا/ دراسات أذرى:

 آراء اإلمام األلبانً التربوٌة، إٌاد محمد شامً. -1

 جهات المدذلٌة/ ألحد الطلبة من الجزا ر.األجوبة األلبانٌة على التو -2

 االنتحار لأللبانً بؤن األعمال شرط كمال إٌمانً عند أهل السنة، سند علً البٌضانً. -3

 اإلٌجاز فً بعض ما اذتلا فٌه األلبانً وابن عثٌمٌن وابن باز، سعد البرٌك. -4

 سن آل الشٌد.كتاب، محمد ح 100التقرٌب لعلوم األلبانً/التعرٌا لما ٌقارب  -5

 التحفٌة والتربٌة عند األلبانً، شوقً بناسً. -6

 الحاوي من فتاوى األلبانً، محمد إبراهٌم. -0

 الدرر الالمعة من الدورة الحدٌثٌة الرابعة/ تعلٌق على السلسلة الححٌحة، عبدالحكٌم الشحً. -8

 الدرر ال والً من كالم األلبانً/ القسم العلمً بدار اآلثار. -9

 الدرر فً مسا ل المحطلك واألثر، سإاالت أبً الحسن السلٌمانً لإلمام األلبانً. -10

 من مجلة األحالة/ عدد ذاص وفاء وثناء على اإلمام الربانً. 23العدد  -11

 النوازل الطبٌة عند األلبانً، الدكتور إسماعٌل غازي. -12

 الشحً.تبحرة الساجد بفوا د من كتاب أحكام المساجد، عبدالحكٌم  -13

 وتقرٌب مقدمة ححٌك الترغٌب والترهٌب، عبدالحكٌم الشحً. تذهٌب  -14

 تنبٌه القارئ ألذطاء فً السلسلة الححٌحة، عزام الشمري. -15

 ححول األمانً بالكتب المهداة إلى محد  الشام األلبانً، جمال عزون. -16

 السلفٌة، إبراهٌم الهاشمً.دور العالمة األلبانً وتمٌزه فً علم الحدٌ  والدعوة  -10

 للعالمة األلبانً، عحام موسى هادي.  ذم السرقات العلمٌة -18
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 سإاالت أبً العٌنٌن للعالمة األلبانً. -19

 سإاالت سلٌم الهاللً لشٌذه األلبانً فً العقٌدة والمنهج  -20

 -ٌسر هللا نشرها-والسٌاسة والتربٌة      

 المة األلبانً، محمد محروس.شرح تلذٌص حفة حالة النبً للع -21

 شرح حفة حالة النبً لإلمام األلبانً، محمد عمر بازمول. -22

 شرح مناسك الحج والعمرة لأللبانً، فذر الدٌن. -23

 فتاوى الشٌد األلبانً ومقارنتها بفتاوى العلماء، عكاشة عبدالمنان. -24

 فتاوى الشٌد العالمة محمد ناحر الدٌن األلبانً فً  -25

 المدٌنة واإلمارات، عمرو عبدالمنعم سلٌم.     

 تب األلبانً من فوا د، محمد حامد.فرا د الشوارد لما فً ك -26

 فقه األ مة فً بٌان أحكام الحج والعمرة، أحمد محمد الرفاعً. -20

 فوا د ال را ب لإلمام األلبانً، عبدالحكٌم الشحً. -28

 لبانً، الشٌد مشهور حسن آل سلمان.قاموس البد  مستذر  من كتب العالمة األ -29

 علً رضا المدنً.، قرة العٌنٌن فً محاكمة اإلمامٌن، المحد  األلبانً والقارئ إٌهاب -30

 قطا الثمار بآذر ما حد  به شٌذنا األلبانً من أذبار، عطٌه حدقً علً. -31

 .حامدأللبانً على معارضٌه ومناو ٌه ، محمد مجموعة ردود وتعقبات العالمة ا -32

 محباح الزجاجة فً شرح ذطبة الحاجة، ربٌع زكرٌا أبو هرجة. -33

 مقاالت اإلمام األلبانً، نور الدٌن طالب. -34

 -ٌسر هللا إتمامها-مقاالت األلبانً، للشٌد مشهور آل سلمان  -35

 مما تعلمته من ترا  اإلمام األلبانً، عبدالحكٌم الشحً. -36

 لعالمة األلبانً، محمد حامد.مات كتب امهمات المقدمات/ مجمو  مقد -30

 نحٌحة إمام السنة إلحالح واقع األمة، اعتنى بنشره إٌاد العكٌلً. -38

 -ٌسر هللا إتمامها-نوادر األلبانً، للشٌد مشهور آل سلمان  -39

 ن كتب األلبانً، عبدالحكٌم الشحً.هدي الساري إلى فوا د م -40
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 3:-حفظه هللا-األثري صتاسعا/ كتب الشٌد علً حسن الحلبً 

 إحكام المبانً فً نقض )وحول التهانً( وكشا ما فٌه من م الطات المعانً. -1

 األس لة الشامٌة فً مسا ل اإلٌمان والتكفٌر والمنهجٌة. -2

 األنوار الكاشفة لتناقضات الذساا الزا فة، وكشا ما فٌها من الزٌغ والتحرٌا والمجازفة. -3

 ومجددا.األلبانً إماما  -4

 اإلٌقاا على أباطٌل قاموس شتا م الذساا. -5

 التعرٌا والتنب ة بتؤحٌالت اإلمام األلبانً فً مسا ل اإلٌمان والرد على المرج ة. -6

 البد  والمبتدعون بٌن المحقق والمظنون، من درر علوم االمام األلبانً. -0

 المرج ة. الدرر المتألل ة بنقض اإلمام األلبانً )فرٌة( موافقته -8

 الرد البرهانً فً االنتحار لإلمام األلبانً. -9

 الرد العلمً على حبٌب الرحمن األعظمً، المدعً بؤنه أرشد السلفً. -10

 الححٌك المستذر  من مإلفات األلبانً فً أحادٌ  األدعٌة واألذكار وفضا ل القرآن. -11

 الكشا الحرٌك ألغالط الحابونً فً حالة التراوٌك. -12

 الكشا المتواري من تلبٌسات ال ماري، ورد عدوانه على أهل السنة. -13

 الكشا المعلم بؤباطٌل كتاب ) تنبٌه المسلم إلى تعدي األلبانً على ححٌك مسلم( -14

 الكشا والتبٌٌن لعلل حدٌ  ) اللهم إنً أسؤلك بحق السا لٌن(  -15

 ردا على رسالة إسماعٌل األنحاري.      

 نونٌة فً مآثر وآثار ورثاء مجدد علوم السنة النبوٌة.المنظومة ال -16

 إنها سلفٌة العقٌدة والمنهج. -10

 تحفة المحونة المجوهرة بمقاحد كتاب آداب الزفاا فً السنة المطهرة. -18

                                                           
وهو وار  علم الشٌد ومن أبرز تالمٌذه، الزمه قرابة ربع قرن، وله جهود فً العلم والدعوة السلفٌة  3

لى كثرة مإلفاته فً شٌذه االمام األلبانً، ثم ٌؤتً بعض وانظر إ -حفظه هللا تعالى- ( 300ومإلفاته قرابة )
وانظر كتاب )الجواب االعالنً على من نفى تلمذة الشٌد علً  األلبانً!! السفهاء وٌقول: الحلبً لٌس من تالمٌذ

حفحة ٌبٌن الحلة العلمٌة بٌنه وبٌن شٌذه األلبانً، وكتاب )تحفة الطالب  165الحلبً عند االمام األلبانً( فً 
 األبً بترجمة الشٌد المحد  علً الحلبً( للشٌد علً محمد أبو هنٌة.
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 تحذٌر المتجر ٌن على الفتٌا فً مسا ل الشر  وأحكام الدٌن، وهو شرح -19

 لبعض أواذر توجٌهات العالمة األلبانً.    

 ترغٌم المجادل العنٌد والتندٌد بدفاعه البلٌد وكشا بعض جهله المدٌد. -20

 جزء فً الكالم على حدٌ : )ٌوشك أن تداعى علٌكم األمم( رواٌة ودراٌة، -21

 من درر ترا  االمام األلبانً )ٌنشر مفردا ألول مرة(.    

 ألحول مسؤلة التكفٌر، من درر كلمات العالمة االلبانً.ححول التحرٌر  -22

 حق كلمة اإلمام األلبانً فً سٌد قطب. -23

 -نشرهاٌسر هللا -العانً الواقع فً ثبت الشمرانً لمإلفات األلبانً  العنترد  -24

 "رد شبهات مدعً الجهاد" مناقشة هامة لكتاب: )العمدة فً اعداد العدة( لأللبانً. -25

 ن.حلبً لشٌذه اإلمام األلبانً/مجلداالت علً حسن السإا -26

 -إتمامهاٌسر هللا -محد  العحر، ومنهجه فً دراسة السنة ونقد األسانٌد  -20

 مسا ل علمٌة فً الدعوة والسٌاسة الشرعٌة. -28

 مع شٌذنا ناحر السنة والدٌن فً شهور حٌاته األذٌرة. -29

 رحمه هللا. مع محد  العحر، حوار علمً حول منهجه -30

 -إتمامهاٌسر هللا -معجم االستدراكات والتعقبات للعالمة األلبانً على المإلفٌن والمإلفات  -31

 منهج اإلمام األلبانً فً السٌاسة الشرعٌة. -32

 منهج الحراط المستقٌم للمذر  من واقعنا األلٌم، من درر كلمات االمام االلبانً. -33

 آداب الزفاا فً السنة المطهرة. نبذة مٌسرة فً اذتحار كتاب -34

 واقع األمة اإلسالمٌة، أسباب الوهن وسبٌل النهوض/فتاوى لإلمام األلبانً مع التعلٌق. -35
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 صعاشرا/ فهارس ترا  الشٌد:

 4القا مة الشاملة لمإلفات األلبانً المطبوعة/ بموقع األلبانً. -1

 -إتمامهاٌسر هللا -د علً الحلبً المعجم الكبٌر لمإلفات اإلمام األلبانً، للشٌ -2

 -ٌسر هللا إتمامها–ثبت مإلفات األلبانً ومنهجه فً التحنٌا والتحقٌق، سلٌم الهاللً  -3

 5لإلمام األلبانً، للشٌد علً الحلبً.فهرس المإلفات والتحقٌقات المذطوطة والمطبوعة  -4

 فهرس سلسلة الهدى والنور/ بموقع الشٌد الرسمً. -5

 أذرى لسلسلة الهدى والنور/ بموقع الشٌد الرسمً.فهرسة  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 كتب: 0( واستدركت علٌها 133عدد الكتب المذكورة )وهً قا مة دقٌقة بل ت  4

 التوحٌد أوال ٌا دعاة االسالم. -1
 أحادٌ  المزارعة والمإاجرة. -2
 اعالم سفهاء األحالم بؤن مقارعة الحكام... اعتناء ونشر الشٌد علً الحلبً. -3
 التعلٌق على )الحجاب( للمودودي. -4
 رٌج.ذالعام/تحقوق النساء فً االسالم وحظهن من االحالح المحمدي  -5
 ذالحة السٌرة المحمدٌة/تذرٌج. -6
 دعوتنا أوال/ محاضرة مفرغة للشٌد، اعتناء ونشر الشٌد علً الحلبً. -0

د ( عنوان، قال الش224ٌوهً أدق وأحك قا مة ألعمال الشٌد المطبوعة والمذطوطة بل ت ) 5

 اال األقلون!!" كثٌرون! ولم ٌشر الى )عملً( فٌه -عنً-"وقد نقل هذا )المسرد( علً الحلبً: 
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 فهرس المحتوٌات

 

 الحفحة       الموضو                    م

 2 مقدمة الشٌد شادي آل نعمان 1

 5 مقدمة الثبت 2

 0 :-رحمه هللا-أوال/ فً سٌرته  3

 8 ثانٌا/ دراسات العقٌدة والمنهج 4

 9 -رحمه هللا-  ثالثا/ دراسات فً تراجعاته 5

 9 / الدراسات الحدٌثٌةرابعا 6

 11 / دراسات فً إرواء ال لٌلذامسا 0

 12 سادسا/ الدراسات الفقهٌة 8

 12 فً الدفا  عن الشٌد سابعا/ 9

 14 ثامنا/ دراسات أذرى 10

 16 األثريتاسعا/ كتب الشٌد علً حسن الحلبً  11

 18 عاشرا/ فهارس ترا  الشٌد 12

 19 فهرس المحتوٌات 13

 


